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Schriftelijke vragen - Hou het echte hondenstrand aan de Cattenbroekerplas in stand! 

 
Al jaren genieten veel hondenbezitters uit Woerden en de regio van het hondenstrand aan de 
zuidkant van de Cattenbroekerplas. Een mooi geel zandstrandje waar hondenbaasjes samenkomen 
en hun viervoeters te water gaan. Het CDA Woerden is blij met deze recreatieve trekpleister waar op 
websites als indebuurt.nl, doggydating.com en huisdierplezier.nl reclame voor wordt gemaakt. 
 
Begin juni is het mooie hondenstrand volgestort met zwart zand. Een paar dagen stond er ook een 
bord met de tekst ‘Levensgevaarlijk terrein drijfzand’. Na signalen van teleurgestelde 
hondenbezitters hebben wij navraag gedaan bij de ambtelijke organisatie. Dat leerde ons dat elders 
een berg zwart zand door de gemeente afgevoerd moest worden en dat gekozen is voor stort op het 
hondenstrand. Een voor ons, en de hondenbezitters die wij spraken, onbegrijpelijke keuze. Maar 
toen kwam ook de aap uit de mouw. Volgens de ambtenaar is het bij iedereen bekende 
hondenstrand helemaal geen hondenstrand. Een hondenstrand is qua uitstraling niet gelijk aan een 
mensenstrand. Het echte hondenstrand is iets verderop gelegen tussen de begroeiing rondom de 
elektriciteitsmast.  
 
Voor veel hondenbezitters zal het verlies van het mooie zandgele hondenstrand een teleurstelling 
zijn. Zeker in deze periode van het jaar. De formeel als hondenstrand aangewezen locatie heeft niet 
de uitstraling en functie van een strand, is minder open toegankelijk en in de avonduren zal de 
hondenbezitter zich daar tussen het hoge groen minder veilig voelen.  
 
Daarom hebben wij als CDA Woerden de volgende vragen aan het college: 

1. Ben u het met ons eens dat het bij vele hondenbezitters bekende hondenstrand, zoals op 
websites ook gepromoot, zo spoedig mogelijk in ere moet worden hersteld? Zodat 
hondenbezitters uit Woerden en de regio hier weer als vanouds van kunnen genieten. 

2. Zo ja, kan hier dan ook actief over gecommuniceerd worden vanuit de gemeente? 
3. Is het mogelijk om deze locatie als hondenstrand aan te wijzen? Dat naast of in plaats van de 

thans formeel aangewezen locatie hondenstrand rondom de elektriciteitsmast. 
 

Namens het CDA Woerden,  

  

Rumo van Aalst   
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